Tematyka szkolenia:

Incoterms, a wartość celna
Adresaci:
Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w
obrocie towarowym. Polecane w szczególności dla działów:
•

spedycji;

•

logistyki;

•

zakupów;

•

sprzedaży.

Cel szkolenia:
Poznanie wpływu reguł INCOTERMS 2010 na wartość celną towaru. Stosowanie reguł Incoterms® 2010
jest fakultatywne, pomimo to reguły stanowią najbardziej popularną formułę rozliczeń pomiędzy
sprzedawcą i kupującym, wykorzystywaną w międzynarodowych umowach handlowych. Reguły
Incoterms ułatwiają i przyspieszają zawieranie umów oraz dają większą gwarancję prawidłowości
obrotu handlowego. W znaczący też sposób redukują nieporozumienia wynikające z braku precyzyjnej
znajomości praktyk handlowych oraz określają odpowiedzialność każdej ze stron w sposób prosty,
bezpieczny i zrozumiały. Uczestnik szkolenia będzie wiedział jakie jest ryzyko, odpowiedzialność i
konsekwencje stosowania poszczególnych reguł Incoterms.
Korzyści dla uczestników:
Jeśli chcesz:
•

poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą;

•

poznać podział kosztów i odpowiedzialności pomiędzy nabywcą, a sprzedawcą;

•

Jak unikać błędów?;

•

na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę przy dobieraniu reguły incoterms?

To szkolenie jest dla Ciebie!
Czas szkolenia:
8 godzin dydaktycznych – 1 dzień

Program szkolenia:
1. Co oznacza miejsce i czas powstania obowiązku podatkowego?
2. Kiedy i gdzie powstaje obowiązek podatkowy w świetle Incoterms, a ustawy o podatku od
towarów i usług.
3. Miejsce przeniesienia prawa własności zgodnie z kodeksem cywilnym.
4. Definicja eksportera, a Incoterms’y.
5. Dokumenty potwierdzające WDT i eksport towarów.
6. Wartość towarów w świetle zakazu fikcyjnych cen.
7. Zakup/sprzedaż na warunkach EXW a wartość statystyczna zgłoszenia celnego.
8. Rabaty w transakcjach sprzedaży a wartość celna.
9. Kursy walut.
Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
4. Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
TRENER:
dr Izabella Tymińska
Ekspert Celny. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu
praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego, reprezentuje podmioty gospodarcze przed
organami celno – skarbowymi i sądami z pełną skutecznością. Specjalizuje się w sprawach z tzw.
„górnej półki trudności”, zawiłe i nietypowe. W pracy zawodowej wykorzystuje długoletnie
doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce oraz w zarządzie spółek prawa
krajowego. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia
w Instytucie Logistyki w Warszawie. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych,
Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności.
Były pracownik Urzędu Celnego.
Wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego, posiada
doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów, w transakcjach
łańcuchowych oraz analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.
Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem
Celnym; sporządzania deklaracji Intrastat. Praktyk, osobiście dokonywała odpraw celnych, aktywnie

uczestniczy w procedurach celnych. Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu
przepisów celnych, Intrastatu w teorii i praktyce.

